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Nieuwsbrief 8 oktober 2018 

Nieuws van de bestuurstafel 

IVA en IVB-L 

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) en het daarvan afgeleide Integraal Veiligheidsplan 
Beekbergen-Lieren (IVB-L). 

Ongeveer twee jaar geleden hebben we als bestuur van de dorpsraad uitvoerig kennis 
genomen van het toen van toepassing zijnde IVA en dat “vertaald” naar IVB-L om vast te stellen 
wat betekent dat plan concreet voor onze dorpen. Het college van B&W van Apeldoorn heeft, 
op grond van de (politie-)wet, de plicht om iedere vier jaar de doelen te formuleren die het 
college nastreeft op het terrein van veiligheid. Het college van B&W heeft uit een groslijst van 
22 veiligheid gerelateerde onderwerpen voor de periode 2019 t/m 2022 vier thema’s geselec-
teerd die prioriteit hebben. 

Dat zijn: 
- sociale kwaliteit 
- jeugdcriminaliteit / individuele probleemjongeren 
- georganiseerde criminaliteit / ondermijnende criminaliteit 
- digitale criminaliteit 

Onderwerpen die alle vier een relatie hebben met Apeldoorn een comfortabele gezinsstad 
(speerpunt van beleid). 

Het is op donderdag 4 oktober de gemeenteraad die tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 
over het voorstel van B&W gaat debatteren en aan te geven of zij instemt met de vier gekozen 
thema’s.  

Het college geeft in een toelichting aan welke doelen zij nastreeft in de periode 2019-2022 ten 
opzichte van de periode 2015-2018: 

- het aantal incidenten en misdrijven in de gemeente Apeldoorn moet afnemen of blijft ten-
minste gelijk 

- het “rapportcijfer” veiligheid woonbuurt is hoger of blijft tenminste gelijk 
- het percentage inwoners dat zich veilig voelt moet stijgen of tenminste gelijk blijven 
- het percentage geweldsmisdrijven moet afnemen 
- het percentage vernielingen moet afnemen 

De laatste twee doelstellingen zijn gebaseerd op “Atlas voor gemeenten”. 

Zodra het overleg over de nu voorliggende veiligheidsanalyse in de gemeenteraad is afgerond 
en het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn beschikbaar is zal de portefeuillehouder veiligheid 
binnen het bestuur van de dorpsraad de vertaalslag van IVA naar IVB-L (doen) opstellen. 

Presentatie warmtekansenkaart 

Op donderdag 11 oktober 2018 zal CE Delft (een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken) de 
gemeenteraad van Apeldoorn - tijdens een openbare bijeenkomst in zaal De Moriaen in het 
stadhuis (aanvang 19.00 uur) - informeren over de resultaten van hun onderzoek inzake duur-
zame vormen van verwarmen per buurt met de laagste maatschappelijke kosten. 
U bent van harte uitgenodigd. 
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“De bus komt niet meer zo” 

Openbaar Vervoer in andere vorm 

In de Stentor van vrijdag 5 oktober 2018 werd verslag gedaan 
van het overleg tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 
donderdag 4 oktober 2018 over het opnieuw aanbesteden door 
de provincie Gelderland van het openbaar vervoer vanaf 
december 2020. 
Wij, bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, hebben 
kennisgenomen van de aankondiging dat twaalf van de achttien stadslijnen een C-status 
hebben en dat wil zeggen “deze stadslijnen hoeven niet per definitie operationeel te blijven”. 
Deze huidige lijnen kunnen bijvoorbeeld ook worden vervangen door een busje dat mensen op 
afroep vervoert. 
B&W van Apeldoorn hebben tijdens de PMA meegedeeld dat zij de buslijn naar het Gelre 
Ziekenhuis wil handhaven. Daarnaast moet, zo lazen wij in de Stentor, moet naar elke wijk in 
Apeldoorn, de toeristische attracties en “het buitengebied” een vorm van openbaar vervoer 
blijven rijden, zo zal de provincie (opnieuw) worden meegegeven. 
Door de voorzitter van de ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar 
Vervoer), de heer Johan Kruithof, is aangegeven dat met name ouderen, mensen met fysieke 
beperking en laaggeletterden de groep zal zijn die problemen zullen ondervinden bij de 
invoering van het nieuwe Openbaar Vervoer. Over het voornemen van de Provincie Gelderland 
om bij de invoering van de nieuwe dienstregeling van de regionale buslijnen een aantal halte-
plaatsen op de Arnhemseweg te laten vervallen heeft de dorpsraad een zienswijze bij de 
Provincie Gelderland ingediend. Het antwoord van de provincie is op de website van de 
dorpsraad geplaatst: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/2018-09-

26_Prov.GLD_Verkeersbesluit%20bushalte%20Engelanderweg%20N786.pdf 
 
 

Een veilig gevoel 

Zaterdag 29 september 2018 streden de brandweerkorpsen van Apeldoorn, Voorst en Epe 
tijdens de jaarlijkse wedstrijd om de prijs “beste korps van de regio”. Het VSM station in Loenen 
was de plek waar de “ramp” had plaatsgevonden. Auto van het perron en voor de trein, gas-
leiding lek geslagen, lantaarnpaal omver ernstig- en lichtgewonden. Kortom het volledige pallet 
van een ramp was aanwezig. De juryleden hebben op alle aspecten bij het bestrijden en 
afhandelen van de ramp streng doch rechtvaardig gecontroleerd. Aan het eind van de dag 
kwam het verlossende woord. Het korps Beekbergen was winnaar en had tevens de beste 
bevelvoerder. Langs deze weg feliciteren wij de bevelvoerder en de manschappen van het 
korps Beekbergen met de behaalde prijzen. 

 
Het geeft een veilig gevoel nu wij weten dat het korps Beekbergen z’n mannetje staat. 

Apeldoorn samen 055 

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het onderstaande bericht: 

Jong of oud, arm of rijk, wel of geen werk, gezond of iets minder gezond, er kunnen altijd 
momenten in het leven zijn, dat hulp of zorg nodig is. Dan is het fijn als iemand makkelijk kan 
vinden waar die hulp en zorg te krijgen is. 
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Op www.apeldoorn.nl/samen055 staat informatie over onderwerpen waarmee iedereen in het 
leven te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld over hulp in het huishouden, geldproblemen of het 
aanvragen van een bijstandsuitkering. Met al dat soort vragen kan iedereen daar terecht. 

Detlev Cziesso wethouder volksgezondheid en jeugd 
Mark Sandmann wethouder activering en inkomen 
Nathan Stukker wethouder Wmo en onderwijs 
 

Kolff prijs gaat naar prof.dr. Rakhorst en dr.ir. Van der Plaats 

In de Stentor van donderdag 4 oktober 2018 stond een artikel dat als titel 
had “Kolff prijs gaat naar makers prefusiesysteem”. Als omschrijving wordt 
gegeven: Met het zogeheten prefusiesysteem, waarvoor Rakhorst (Rijks 
Universiteit Groningen, hoofddocent faculteit medische wetenschappen) en 
Van der Plaats (technisch directeur en mede oprichter van het bedrijf Organ 
Assist) nu de Kolff prijs ontvangen, worden organen (nier, hart, lever en 
longen) op een machine aangesloten en doorgespoeld en van zuurstof en 
voedingsstoffen voorzien, waardoor de conditie ervan verbetert. Uiteindelijk 
leidt dit tot succesvollere transplantaties. 
In Beekbergen is enkele jaren geleden, op initiatief van de dorpsraad, een 
straat naar professor Willem Kolff (die een deel van zijn jeugd in Beekbergen 
heeft gewoond) genoemd. 
Goed om te vermelden dat binnenkort een door Herman Broers geschreven 
boek verschijnt over het leven, de passie en de uitvindingen van dokter Kolff verschijnt. Het 
boek heeft de mooie titel gekregen: De man die miljoenen levens redde, dokter Willem Kolff”. 
De Nobelprijs voor geneeskunde heeft professor Kolff - ondanks vier nominaties - niet 
gekregen, wel 127 internationale onderscheidingen waaronder 13 eredoctoraten. 

In en om de dorpen 

Nierstichting Collecte 

De nierstichtingcollecte 2018 heeft in Beekbergen € 1392,00 
opgebracht. Een mooi bedrag opgehaald door 16 enthousiaste 
collectanten. Hartelijk dank alle gevers en collectanten !!! 

Gerda de Groot, coördinator Beekbergen 
 

 
 

Energie besparen doe je zo 

Burgerinitiatief bLoEm organiseert op 10 november 2018 een 
duurzame huizenroute voor de dorpen Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen. 

We hebben al enkele woningeigenaren bereid gevonden om hun 
verhaal te vertellen. We zoeken echter nog enkele goede 
voorbeelden. 

Bent u ook goed bezig met energiebesparing en wilt u uw mede dorpsgenoten ook graag op 
weg helpen door informatie te delen. 
Meldt u dan bij bLoEM. 
Dat kan door, bij voorkeur, uiterlijk 15 oktober een mailtje te sturen naar 
info@duurzaambloem.nl 
Wij nemen dan contact met u op om een en ander door te spreken en uw vragen te 
beantwoorden. 
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Burgerinitiatief bLoEm 
Burgerinitiatief bLoEm is een werkgroep bestaande uit inwoners van Beekbergen, Lieren en 

Oosterhuizen. Door onafhankelijke informatie te geven over energiebesparing en duurzame 

energie willen we bereiken dat in onze dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt. 

mailadres: info@duurzaambloem.nl 

website: www.duurzaambloem.nl 

 

 

 

Vragen over energiebesparing of duurzame energie en 
u weet niet goed waar te beginnen? 

Kom dan naar het inloopspreekuur van uw vrijwillige 
energiecoach of vraag om een bezoek bij u thuis met 
warmtebeeldcamera. 

Voor wie : Inwoners van Beekbergen, Lieren en  
  Oosterhuizen 
Door wie : vrijwillige energiecoaches bLoEm 

Wanneer:iedere eerste dinsdagavond van de maand 
eerstvolgende spreekuur op dinsdag 6 november 2018 

Hoe laat : 18.30u tot 20.00u 
Waar : De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen 

Volgende datums: 

dinsdag 4 december 

• Energiezuinig bouwen, isoleren. 

• Isolerende beglazing. 

• Zuinige apparaten en verlichting. 

• Zonnepanelen. 

• Uw huis duurzaam verwarmen met bijv. een 

warmtepomp. 

Burgerinitiatief bLoEm 

De informatieavonden worden georganiseerd door burgerinitiatief 
bLoEm, een werkgroep bestaande uit inwoners van Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen. Door onafhankelijke informatie te geven 
over energiebesparing en duurzame energie willen we bereiken 
dat in onze dorpen minder fossiele energie wordt gebruikt.  

mailadres: duurzaambloem@gmail.com 

website: www.duurzaambloem.nl 

 
 

Vier het leven! 

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur, voor ouderen (65+) 
waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. U wordt thuis opgehaald door een gastheer 
of gastvrouwvan Vier het Leven en samen met andere gasten gaat u gezellig naar de 
bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. Heeft u interesse? U kunt vrijblijvend het 
programma van de regio aanvragen. De adresgegevens vindt u in de scan van de folder in 
deze Nieuwsbrief. 
Per activiteit betaald u een arrangementsprijs. Misschien is het voor u ook heel geschikt! 
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Korte nieuwsberichten 

   
Afgelopen zaterdag gingen de strooiwagens de weg op als “generale repetitie” voor de komende winter. 

   
Voortgang renovatie seniorenwoningen Vlinderstraat. 

   
In nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten, het voormalig TNO-complex, gingen op 6 oktober de woningen van Veld D in de 

verkoop. Het gaat om 21 woningen, variërend van semi-bungalows tot vrijstaande villa’s. 

 
 

 

Inschrijven 5de Editie Gerrit van Engeland Biljarttoernooi in de Boerderij Beekbergen kan nu! 

Van 30 oktober t/m 3 november spelen we weer om de wisselbeker het 10 over rood Biljart 
toernooi! Deelname kost € 5 euro en de inschrijvingen voor de voorrondes op de avonden zijn 
geopend. 
Reserveer dat je komt biljarten en supporteren!  
Opgeven doe je zo snel mogelijk, kies je avond en meld je aan bij: 
Henri Jochems: tel: 06 5378 4679 / Dhr. van Zanten: tel: 06 212 66470 

Natuurlijk verwachten we ook supporters voor een biertje en de beste gehaktballen!  

Meer informatie vind u op de website van de Boerderij Beekbergen: 
www.boerderijbeekbergen.nl  

Voor informatie kunt u ook bellen met dhr. Jochems of van Zanten. 

5de Editie Gerrit van Engeland Biljarttoernooi 
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Rijbewijskeuringen in Beekbergen 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 8 oktober, 22 oktober en 
12 november in Dorpshuis de Hoge Weye, Dorpstraat 34 in Beekbergen medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088-2323300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 55,00. 

Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, 
het CBR of Regelzorg. 

Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring. 
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Gemeentenieuws 

 
 
 

Tijdelijke verhuizing publieksbalies 

Rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen? Vanaf 2 juli zijn de publieksbalies tijdelijk 
verhuisd naar het Werkplein Activerium (Deventerstraat 46). 

Uw fiets kan u daar makkelijk kwijt.  
Toch met de auto? Zet uw auto dan in de parkeergarage Marktplein en wandel binnen 

vijf minuten naar het Activerium. 
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Politieke Markt Apeldoorn (Stadhuis) donderdag 11 oktober 2018 

 

Tijd Omschrijving 

 De Rode Leeuw 

19.00 uur Brotherwood verslag over zorg 

19.45 uur Pauze 

 De Moriaen 

19.00 uur Warmtekansenkaart 

19.45 uur Pauze 

 Het Rode Hert 

19.00 uur Hoger Onderwijs 

19.45 uur Pauze 

 Raadszaal 

20.00 uur   1. Vaststelling raadsagenda 

  2. Vragenuurtje 

  3. Actualiteitsvragen  

  4. Rechtstreeks  

      a. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een 
          wellnesstuin op het perceel Van Golsteinlaan 20-30 in Ugchelen 
          (De Cantharel) (109-2018) 

  5. Benoeming lid Rekenkamercommissie (dhr. B. Hendrikse –  
      Lokaal Apeldoorn) (110-2018)  

  6. Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren (102-2018)    

  7. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Beemte Noord (103-2018)    

  8. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark IJsseldijk-A1 
      (104-2018)    

  9. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Brinkenweg-noordzijde  
      A1 (105-2018) 

10. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Wenumseveld 
      (106-2018)  

11. Weigering verklaring van geen bedenkingen Oudedijk 59/61 Uddel 
      (107-2018)  

12. Veiligheidsanalyse Apeldoorn 2015-2018 (108-2018)  

13. Sluiting 

  

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Berg en Dalweg 24, Beekbergen  het renoveren van een woning 2018-10-02 

Tullekensmolenweg 26, Beekbergen  het veranderen van een bijgebouw 2018-10-04 

De Els 55A, Lieren het aanleggen van een in-/uitrit en het 
plaatsen van een duiker 

2018-10-05 

Ruitersmolenweg 11A, Beekbergen het kappen van een berk 2018-10-05 

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit 
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal 
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De 
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. 
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Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum 
verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket). 

Mededeling vergunningsvrije activiteit, Lierderstraat 59A, 7364 BJ, Lieren, 
het vergroten van een woning 

Datum verzending: 3 oktober 2018 

Wabonummer: D18/019057 

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit 
inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal 
worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De 
openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit 
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie 
datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket). 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere donderdagmiddag van 
12.30 tot 14.30 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u te 
helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk 
kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u 
eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

RepairCafé 

Kapot, maar nog te goed om weg te gooien!? 
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een huishoudelijk apparaat dat er na vele jaren trouwe 
dienst ineens mee stopt. Wat meewarig kijken, hier en daar eens (zachtjes) kloppen of 
schudden, het blijkt allemaal niet te helpen. Conclusie: kapot! Of toch niet? 
Dat weet u wanneer u op de laatste donderdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
(tijdens de Stamtafel) met het bewuste apparaat naar de Hoge Weye komt en de heren  
Ben Linssen en Harrie Kleinleugenmors hun vakkennis op het apparaat mogen loslaten. En dan 
vaak kunnen zorgen dat het apparaat weer gaat functioneren zoals verwacht mag worden. 
Er zijn een paar voorwaarden: 

- maximale omvang van het apparaat, u moet het “onder de arm” mee kunnen nemen naar 

de Hoge Weye 

- kosten van eventueel te vervangen onderdelen worden in rekening gebracht (vakkennis en 

handigheid zijn gratis) 

Dus: laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoge Weye. 
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Formulierenspreekuur 

Er zijn veel soorten formulieren en regelingen. Ook gaan steeds meer zaken digitaal. 
Kunt u hier hulp of ondersteuning bij gebruiken of heeft u een specifieke vraag, dan kunt u terecht bij de 
spreekuren op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er is of een medewerker 
van Iriszorg of een Sociaal Juridisch medewerker van Stimenz aanwezig. 
U kunt ondersteuning krijgen bij aanvragen/wijzigingen op het gebied van o.a.: 

- Aanvragen en activeren van een DigiD 
- Uitkeringen (zoals AOW, WW, Bijstand, WIA, Wajong) 
- Toeslagen (zoals huur, zorg en kindgebonden budget) 
- Toeslagen en overige formulieren of aanvragen van het UWV 
- Regelingen voor mensen met een laag inkomen 
- Het schrijven van bezwaarschriften 
- Het opstellen van betalingsregelingen 
- Het wijzigen en/of opzeggen van abonnementen en diensten. 

Praktische informatie: 
Het formulierenspreekuur vindt plaats op de vier dorpen, locatie Bijenkorf. 
Adres: Loenenseweg 39, 7361 GB Beekbergen. 

Seniorenbijeenkomsten 

 

“De Stamtafel” 

Dorpshuis De Hoge Weye 

(Dorpstraat 34, Beekbergen) 

- dinsdagochtend, 10.00 tot 12.00 uur, biljarten 
(niet in juli en augustus) 

- donderdagmiddag, 14.00 tot 16.00 uur, 
stamtafel (inloopmiddag, de vrijwilligers 
ontvangen u graag en de koffie staat altijd klaar 
en u kunt deelnemen aan spellen) 
(niet in juli en augustus) 

- voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Ton en Dinie Tijhof, mailadres 
a.tijhof9@upcmail.nl 

 

 

’t Proathuus is een ontmoetingsplek voor 
senioren van alle 
gezindten uit 
Beekbergen en de 
omliggende dorpen. 

De mogelijkheid om 
zonder afspraak in- en uit te lopen, of 
aan te schuiven, ligt tussen 14.00 en 
16.00 uur, elke dinsdagmiddag. 

U wordt ontvangen door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 

Op deze tijden kan men een 
“bakkie” drinken, een praatje 
maken, een spelletje doen. 
Af en toe worden extra 
activiteiten georganiseerd. 
Praten en breien is ook een optie, terwijl 
de koffie en thee rond gaat. 

Als u slecht ter been 
bent kan zo nodig 
vervoer voor worden 
geregeld. 

U komt niet alleen 
voor u zelf, maar ook voor de ander 

Onderlinge contacten worden hier 
verstrekt. Het percentage van ouderen 
die bijna niet meer op straat komen is 
sterk gestegen. 

Er is duidelijk een ontmoetingsplek 
nodig. Niemand wordt tot iets 
verplicht. We genieten samen van 
de “kleine dingen”. 

Ideeën en voorstellen van uw kant 
worden heel erg op prijs gesteld, 
zodat wij samen mogelijkheden 
kunnen bekijken om met elkaar 
deze gezellige middag te 
organiseren. 

Tot dinsdagmiddag ! 

 

’t Proathuus Team 

Er zijn voor u geen kosten aan 
verbonden, maar een bijdrage in 

de onkosten wordt op prijs 
gesteld. 
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De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 
U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055-5066870. 
 
 

Spreekuur dorpsagent (de heer T. Simmelink) 

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de politiepost Van Schaffelaarweg  
(naast de brandweerkazerne). 

Mocht u contact met de politie of met mij in het bijzonder willen dan kunt u gewoon 0900-8844 bellen en 
vragen om contact. Soms wordt u direct doorverbonden, soms ook wordt er een terugbelnotitie gemaakt. 
Als het gaat om contact met mij, dan kunnen we ook op andere momenten dan de donderdag een 
afspraak maken op de spreekuurlocatie of bij u thuis. 
U zit dus niet gebonden aan dat ene uurtje in de week op donderdag! 

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900-8844 = geen spoed; wel politie 

 
 

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 

Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 

 


